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Кукмара  муниципаль  районы  Советының  2019
елның 22 мартындагы 207 нче  номерлы карары
белән  расланган Татарстан  Республикасы
Кукмара муниципаль районы җирле әһәмияттәге
гомуми  файдаланудагы  автомобиль  юлларында
урнашкан        парковкалар,  шул исәптән түләүле
нигездә,  (парковка  урыннары)  булдыру  һәм
алардан файдалану тәртибенә үзгәрешләр кертү
турында

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 нче елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законы,
«Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында һәм
Россия  Федерациясенең  аерым закон  актларына  үзгәрешләр  кертү  хакында»
2007  елның  8  ноябрендәге  257-ФЗ  номерлы  Федераль  законы,  “Россия
Федерациясендә  инвалидларны  социаль  яклау  турында"  1995  елның  24
ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль законы, «Татарстан Республикасында
юл хәрәкәтен  оештыру  өлкәсендә  аерым мәсьәләләрне  җайга  салу  турында"
2018  елның  20  декабрендәге  103-ТРЗ  номерлы  Татарстан  Республикасы
Законнары нигезендә, Кукмара районы прокурорының   2019 нчы елның    18
нче июнендәге   02-08-02/2019 номерлы  протестын карап, Кукмара муниципаль
районы Советы карар кабул итте:

1. Кукмара район Советының 2019 нчы  елның 22 мартындагы 207 нче
номерлы крары белән расланган  Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль
районы  җирле  әһәмияттәге  гомуми  файдаланудагы  автомобиль  юлларында
урнашкан парковкалар,  шул  исәптән  түләүле нигездә,   (парковка урыннары)
төзү һәм куллану тәртибенең 3 бүлегенә  түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 9 пункты түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«9. Россия  Федерациясе  Хөкүмәте  билгеләвенчә  I,  II,  III  төркем

инвалидлар һәм I, II, III төркем  инвалидларны, инвалид- балаларны йөртүче



транспорт  чаралары  белән  идарә  итүчеләр   өчен   һәр  парковкада  (парковка
урыннарда),  гомуми парковка машина-урыннан чыгып, 10 проценттан да ким
булмаган  парковка  машина-урынга  (  кимендә  бер  парковка  машина-урынга)
түләүсез урын карала. Юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә инвалидлар  идарә
итүче  транспорт  чаралары,   шулай  ук  инвалид  балаларны  һәм  (яки)
инвалидларны   йөртүче  транспорт  чаралары  өчен  билгеләнгән  урыннарда
махсус юл билгеләре һәм (яки) тамгасы  урнаштырыла. Билгеләнгән парковка
урыннарны  башка транспорт чаралары да алырга тиеш түгел.”

1.2.  12 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«12. Түләүле парковкадан файдаланган өчен түбәндәгеләрдән  түләү алу

рөхсәт ителми:
-  I,  II  төркем,  шулай  ук   III  төркем   инвалидлар  һәм    инвалидларны

һәм(яки)  инвалид-балаларны йөртүче транспорт чаралары. вәкаләтле федераль
башкарма  хакимият  органы  тарафыннан  билгеләнгән  тәртип  нигезендә
күрсәтелгән транспорт чараларында "Инвалид"  билгесе куелырга тиеш;

-  янгын  саклау,  полиция,  ашыгыч  медицина  ярдәме,  авария-коткару
хезмәтләре,  хәрби  автомобиль  инспекциясе  эшчәнлеген  гамәлгә  ашыру  өчен
файдаланыла торган транспорт чаралары, шулай ук куркынычсызлыкны тәэмин
итү  өлкәсендә  башкарма  хакимиятенең  федераль  органы,  дәүләт  саклавы
өлкәсендә башкарма хакимиятенең федераль органы транспорт чаралары белән
тәэмин  итү  өлкәсендә,  Россия  Федерациясенең  Кораллы  Көчләр хәрби
полициясе,  Россия  Федерациясенең   милли  гвардия  гаскәрләре,    Россия
Федерациясенең Тикшерү органнары комитеты, федераль башкарма хакимият
органы,  Россия  Федерациясенең  махсус  функцияләр  үтәлешен   тәэмин  итү
өлкәсендә федераль фельдъегер аша  элемтә кулланыла торган хезмәт кирәклеге
белән бәйле рәвештәге транспорт чаралары.”        

1.3. 12.1. пунктын түбәндәге эчтәлек белән тулылындырырга: 
«12.1.  Дәүләт  яки  муниципаль  милектә  булган,  Түләүле  парковкалар

түбәндәге очракта  бушлай кулланыла : 
1)эш һәм шимбә  көннәрендә  җирле вакыт белән 21 сәгать 00 минуттан  7

сәгать 00 минутка кадәр;
2) транспорт чарасының  15 минуттан артык туктамавы очрагында;
3) якшәмбе һәм бәйрәм көннәрендә.
Дәүләт яки муниципаль милектә урнашкан түләүле парковка хуҗасы әлеге

пунктта күрсәтелгән  вакытларны бушлай куллануны  арттырырга мөмкин.”
2.  Әлеге карарны Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы

Уставы  белән  билгеләнгән  тәртиптә  бастырып  чыгарырга,  шулай  ук  аны
Татарстан  Республикасы  Кукмара  муниципаль  районының
«Интернет»мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

       Район Башлыгы                                                                       С.Д. Димитриев
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